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o.m. privélessen, bedrijfsuitjes, workshops & lessen voor groepen, onderwijs, etc.

annulering  1.1 Bij tijdige (zie 1.2) annulering van de activiteit door de opdrachtgever, zullen altijd minimaal de gemaakte voorbereidingsuren en
reeds gemaakte kosten, niet meer te annuleren reserveringen van
locaties, activiteiten en dergelijke in rekening worden gebracht.
 1.2 Bij annulering door de opdrachtgever, binnen 4 weken voor de
(start)datum van de activiteit worden de volledige kosten in
rekening gebracht.
tarieven / facturering

 2.1 Indien het werkelijke aantal deelnemers aan de activiteit kleiner is
dan vooraf opgegeven, heeft dit nooit invloed op prijzen en/of
tarieven die vastgelegd zijn in de offerte van de activiteit.
2.2
Indien het werkelijke aantal deelnemers aan de activiteit groter is

dan vooraf opgegeven, heeft de organisator (fototypo) het recht
hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 2.3 Facturen dienen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan.

cursusmateriaal  3.1 Het cursusmateriaal zoals vertoond en/of uitgereikt, in de vorm van
digitale bestanden of op papier zijn het intellectuele eigendom van
Huub Smits. Het mag niet worden vermenigvuldigd of voor educatieve of commerciële doelen worden gebruikt door of voor derden.
aansprakelijkheid
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 4.1 Fototypo (organisator) is niet aansprakelijk voor kennelijke
onjuistheden in de aanbieding die aan klant wordt gedaan.
4.2
Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van

klant of de deelnemers van de activiteit, tenzij er sprake is van
aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van organisator.
 4.3 Organisator is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke
overmachtsituatie dan ook.
 4.4 Organisator is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van
niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisator en die
krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer
geldende normen niet in redelijkheid aan organisator kunnen
worden toegerekend.
 4.5 Indien organisator camera’s of andere zaken in bruikleen geeft aan
deelnemers van een activiteit komt evt. door deelnemers
veroorzaakte schade hieraan voor rekening van deelnemers.

foto’s voor publiciteit  5.1 Het is mogelijk dat tijdens een cursus, workshop of andere activiteit
foto’s worden gemaakt waar u op staat. Deze foto’s kunnen worden
gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure, website of
nieuwsbrief. Indien u hiertegen voorafgaand aan de activiteit geen
schriftelijk bezwaar aantekent, gaat fototypo er vanuit dat u hiermee
akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar
maken of u al dan niet gefotografeerd wenst te worden.
wijzigingen

 6.1. fototypo heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen.
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